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O IIPC na mídia
O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), fundado no Brasil, em 1988, é
uma instituição científica de educação e pesquisa, laica, sem fins de lucro, pacifista, universalista e
independente. Reconhecida com o título de Utilidade Pública Federal desde 1998, objetiva a
divulgação científica e a consolidação das ciências Projeciologia (que pesquisa os fenômenos
parapsíquicos, dentre eles a projeção da consciência ou experiência fora do corpo) e a
Conscienciologia (que estuda a consciência, o ego ou a personalidade de maneira integral).
Representada em 16 das principais cidades brasileiras e também no exterior, a instituição desenvolve
e oferece à sociedade, cursos que aprimoram a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade,
no intuito de dinamizar a evolução dos indivíduos, priorizando a criticidade, a autonomia e a
autoexperimentação lúcida, por meio de seu quadro de voluntariado técnico-científico e docente,
buscando exercitar a grupalidade sadia.
As atividades oferecidas pelo IIPC, cursos, palestras gratuitas, debates, seminários de pesquisa,
publicações, congressos e workshops, visam expandir e melhorar o entendimento da natureza humana
e de suas habilidades parapsíquicas, por meio de método de pesquisa participativo, onde o pesquisador
é o próprio objeto de pesquisa.
Em prol da divulgação científica das ciências Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC tem
participado de inúmeras entrevistas, debates, reportagens, relatos e artigos publicados nos veículos de
imprensa locais, regionais, nacionais e internacionais, colaborando com a imprensa aberta e
interessada em oferecer ao público informações de ponta sobre habilidades que envolvem o universo
da natureza humana. Entre as inúmeras participações nas mídias impressa, televisiva, radialista,
jornalística e virtual, destacamos:
Rádio. Rádio Tupi AM 1280 e FM 96,5 Rio de Janeiro/RJ – Programa Luiz Ribeiro, Painel Tupi
“Conscienciologia” todas as terças-feiras, às 21h – http://www2.tupi.am/ProgramaLuizRibeiro
Televisão. 1. Rede Globo de Televisão, participação nas novelas “América” com relatos de
Experiências de Quase Morte (EQM – outubro/2005) e “Amor à Vida” no “Programa Mais Você”
sobre aparições da personagem Nicole, processo de apego e desapego – setembro/2013, e abordagem
das programações de metas de vida” – dezembro/2013; Programa Globo Repórter, experimento
realizado no Instituto do Sono em São Paulo com reportagem nos laboratórios do CEAEC em Foz do
Iguaçu, PR – maio/2006; 2. TV SBT São Paulo (SP) – Programa Charme de Adriana Galisteu –
entrevista sobre Saída Fora do Corpo maio/2007; 3. TV Bandeirantes/BAND São Paulo (SP) –
Programa Dia-a-Dia – série de 3 dias de reportagens e relatos de Experiência de Quase-Morte (EQM)
– incluindo opiniões de diversas linhas de pensamento e conhecimento – julho/2009; TV Floripa/
Canal 4 Net – Programa Floripa em Foco, entrevistas nas sextas-feiras, das 15h30 às 16h –
http://www.youtube.com/watch?v=CJ6m0tgCErY - Desenvolvimento Energético e a Projeção da
Consciência; RBS TV em Porto Alegre/RS – entrevista na categoria Vida e Saúde sobre o tema
“Aprenda a projetar a consciência para fora do corpo” – janeiro/2010
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http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?channel=44&contentID=93238&uf=1
Revista. Revista Psique Ciência e Vida (Editora Escala) São Paulo (SP) – diversos artigos publicados
nas edições 48 e 49 – janeiro e fevereiro/2010; Revista Viver Brasil – reportagem sobre fenômenos
parapsíquicos – http://www.revistaviverbrasil.com.br/135/materias/01/especial/futuro-incerto/
Jornal. Jornal Indústria e Comércio de Curitiba – publicações de artigos semanais desde 2013 –
http://www.icnews.com.br/?s=iipc&x=0&y=0, http://www.icnews.com.br/page/2/?s=iipc&x=0&y=0

Mais informações e agendamentos de entrevistas e reportagens podem ser obtidas pelo fone (45)
2102-1448 ou e-mail assessoria.comunicacao@iipc.org
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